
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych 

w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 
– stypendium Starosty Powiatu Iławskiego  dla uzdolnionych uczniów  

oraz dla uczniów branżowych szkół I stopnia  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą  

w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00, 

email: starostwo@powiat-ilawski.pl zwany dalej Administratorem;  

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych 

osobowych: 

W przypadku stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
W przypadku stypendiów dla uczniów branżowych szkól I 

stopnia 
- imię i nazwisko, 

- data i miejsce urodzenia,    

- adres zamieszkania ,   

- nr ewidencyjny  PESEL,  

-  informacje o szkole, klasie. 

 

 

- imię i nazwisko, 

- nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń, 

- klasa do której uczęszcza uczeń 

 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Mariusz Korpalski  

e-mail: iod@powiat-ilawski.pl. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania stypendium Starosty Powiatu 

Iławskiego. 

4. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa do odbioru Pani/Pana danych  

w uzasadnionych przypadkach związanych z otrzymanym stypendium. 
 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa o systemie oświaty oraz 

przedmiotowa Uchwała Rady Powiatu Iławskiego. 
 

6. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od osób upoważnionych do składania 

wniosków o przyznanie stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego. 
 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO,  

- sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 

Rozporządzenia RODO, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w przypadkach 

i na zasadach określonych w art. 21 Rozporządzenia RODO,  
 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  



 

9. Podanie danych jest niezbędne do dopełnienia obowiązku związanego  z przyznaniem 

stypendium Starosty Powiatu Iławskiego, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie 

realizacja wyżej wymienionego zadania.  
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji .   

 

 


